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 Záznam ze setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II Mnichovohradišťsko                                                                                                                            

Datum setkání: 6. 10. 2021, 16:00–18:00 h 

Přítomní: Veronika Biskupová, Michala Mydlářová, Petr Novák, Dana Nováková, Petra Pilbauerová, 

Iva Štrojsová 

Poznámky zaslala: Ladislava Cermanová 

Program: 

0. Přivítání, personální obměna 

2. Aktivity MAP v oblasti dotazníků RP 

3. Národní plán doučování a MH 

4. Akce MAP  

5. Náměty na akce do konce projektu MAP II 

6. Další témata členů 

7. Rozloučení 

___________________________________________________________________________ 

1. Přivítání, personální obměna 

Na začátku schůzky seznámila členy Iva Štrojsová s personální obměnou složení skupiny. Ze skupiny 

odešla vzhledem ke změně působiště paní Zákoutská, místo ní coby host bude na některé ze schůzek 

docházek pan Urban z NZDM v MH.  

 

2. Dotazník rovných příležitostí na ZŠ v ORP MH  
 
V průběhu letních měsíců Iva Štrojsová vytvořila na základě předchozích diskusí a poznámek členů 
skupiny i dalších osob, které jsou profesně či z pozice rodiče s danou oblastí spjatí, finální verzi, 
kterou zaslala po provedení jazykové korektury ke schválení členům PS.  
 
Materiál byl stručně představen na setkání ředitelů (setkání bylo zaměřeno na legislativní změny 
v oblasti školství, dotazníku se budou ředitelé věnovat na některé ze svých schůzek).  
Navržená opatření i výsledky dotazníku budou následně předány i zřizovatelům škol (podzimní 

setkání starostů ORP MH). Předpokládá se, že díky plánovaným diskusím nad materiálem se otevře 

prostor pro hledání možností, jak ještě více umožnit dětem rovné podmínky ve vzdělávání.   
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Ideálem by podle Ivy Štrojsové bylo, pokud by byly školy ochotné zmapovat si svoji současnou situaci 

a vybrat si např. dva až tři konkrétní body, na které by se v daném školním roce (pololetí) zaměřily. 

O dalším dění v této oblasti budou členové informováni.  

 

3. Národní plán doučování a MH 

PS se podstatnou část setkání věnovala tématu doučování, které podpořilo MŠMT a jehož pilotní část 
probíhá od září do konce prosince roku 2021. Členové se seznámili s podstatou a podmínkami 
doučování:  

MŠMT spustilo webové stránky zaměřené na doučování: https://doucovani.edu.cz/, zde je možné 
získat mnoho informací k tématu. Doučování prezentují nejen jako něco, co má dohnat to, co 
neproběhlo kvůli pandemii covid, ale též jako příležitost. Na stránkách lze nalézt tipy na to, jak 
doučování pojmout, práci se studijním portfoliem (ZŠ Londýnská Praha, příklady z AJ, CEJ, DEJ, 
astronomie), a odpovědi na nejčastější otázky. Nabízí i vzory DPP a DPČ, osmero pro správnou 
komunikaci při nabízení doučování atd.  

Koho doučovat? Doučování je určeno pro děti ohrožené školním neúspěchem (sledován je prospěch, 
ale i schopnost získat přehled v tématech, navázat na další očekávané znalosti). MŠMT poskytlo 
i přesná kritéria (absence nad 20 % v minulém roce a zhoršení prospěchu i přehledu, neúčast na 
distanční výuce, dostatečná či nedostatečná známka na vysvědčení v červnu 2020/21, žák se SPV 
s pozastavením podpory v době pandemie a následným zhoršením výsledků, žák s OMJ, žák, jehož 
rodiče mají základní vzdělání a došlo ke zhoršení výsledků, žák, s jehož rodiči bylo obtížné 
komunikovat a došlo ke zhoršení výsledků. Doplňková kritéria (příjemce podpory Oběd pro děti, dítě 
bez vybavení, dítě neúčastnící se opakovaně školních akcí kvůli nízkopříjmovosti rodiny, dítě 
v přechodovém ročníku (1., 2., 5., 6., 9. r., poslední ročník SŠ). 

Kdo může doučovat?  Není definována min. odborná kvalifikace, výběr je v kompetenci ředitele, 
vhodní jsou učitelé, dále pak možní např. AP, studenti VŠ, pracovníci NNO, skautští vedoucí… 

Jak o doučování hovořit? Doučování není za trest, chybovat je lidské (ne každý vše umí), nabídka 
vhodných motivačních sloganů na nástěnku apod., možnost přistoupit k předmětu (k látce) jinak než 
na běžné hodině, doučování je bráno jako bonusový program (obdoba celoživotního vzdělání 
dospělých) ad. 

Kromě klasického doučování jsou možné i sekundární aktivity. Pokud není z objektivních důvodů 
možné využít finanční prostředky na primární aktivitu doučování, je umožněno jejich využití na 
aktivity školy vedoucí k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků, aktivity zaměřené na celostní 
rozvoj žáků, adaptaci žáků po návratu do škol. Konkrétní uznatelné činnosti jsou: 

• skupinové socializační aktivity; 
• odborné skupinové služby (stmelovací programy, konzultační skupiny); 
• odborné přednášky pro žáky s tématy duševního zdraví, zdravého kolektivu, internetové 

https://doucovani.edu.cz/
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bezpečnosti aj. 

Adaptační a socializační aktivity by měly: 

• podpořit opětovné posílení sociálních vztahů žáků s vrstevníky a vzájemnou spolupráci; 
• obnovovat pracovní a studijní návyky žáků; 
• podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí; 
• propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí 

a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu 
školního roku; 

• podpořit zájem dětí o vzdělávání; 
• podpořit návyky zdravého životního stylu; 
• podpořit pohybové aktivity dětí. 

Úhrada kroužků a aktivit u jiných poskytovatelů služeb možná není. Z prostředků lze hradit jen osobní 
náklady na zaměstnance školy. 

Konkrétní kritéria k výběru konkrétních žáků nebo skupin stanovena nebudou, socializační aktivity by 
ale měly sloužit hlavně:   

1. k reintegraci skupin žáků, kteří se částečně nebo vůbec neúčastnili distanční výuky a jež je 
nutné znovu začlenit do kolektivu, skupinové práce a školního prostředí;  

2. ke stmelování kolektivů, které se z důvodů distanční výuky nemohly formovat tak, jak by 
tomu bylo v případě osobní přítomnosti ve škole; jedná se například o přechodové/nové 
ročníky z loňského školního roku (nyní žáci 2., popř. 7. ročníků).  

Prostředky jsou primárně určeny na doučování. Pokud ovšem škola pokryje doučování všech 
potřebných žáků jinou formou (dobrovolníci, pedagogické intervence aj.) a využití prostředků na 
socializační/adaptační aktivity dostatečně zdůvodní, je možné vše použít na tyto aktivity.   

Celková alokace prostředků na doučování na období září až prosinec 2021 činí 249 843 366 Kč. 
Základní školy a nižší stupně gymnázií a konzervatoří obdrží prostředky v závislosti na celkovém počtu 
žáků a zároveň na míře problematicky zapojovaných žáků během distanční výuky (zjišťováno ve 
spolupráci s Českou školní inspekcí) v rozmezí 148 Kč až 740 Kč na žáka. Střední školy a konzervatoře 
obdrží prostředky pro doučování a podporu potřebných žáků v závěrečných ročnících (148 Kč na 
žáka). 

Školám zřizovaným obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí budou finanční prostředky 
normativně přiděleny krajským úřadem, resp. Magistrátem hl. m. Prahy bez žádosti. Soukromým 
a církevním školám bude poskytnuta dotace výhradně na základě podané žádosti o poskytnutí dotace 
v rámci zveřejněné výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace. Tato podpora by měla být 
zároveň pilotní pro navazující aktivity začínající s rokem 2022, kdy začne být možné čerpat prostředky 
z Národního plánu obnovy pro pomoc školám s doučováním. 
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V diskusi se objevila následující témata: jak personálně, prostorově a časově doučování zajistit, 
odpovídá finanční ohodnocení nárokům na přípravu a realizaci doučování.  

Iva Štrojsová kontaktovala ředitele místních ZŠ s dotazem na to, jak k doučování přistupují. 
Mnichovohradišťské školy již buď doučování realizují, připravují jej nebo zvažují, že prostředky využijí 
na sekundární aktivity. Na školách, které se již vyjádřily, budou doučovat učitelé školy. V některých 
případech půjde o individuální doučování, většinou se jedná o skupinové doučování. 

Na doučování se zaměřily i metodické kabinety SYPO - nabízejí od září pomocnou ruku všem žákům, 
kterých se negativně dotkl výpadek prezenční výuky způsobený pandemií COVID-19, a nově poskytují 
online i prezenční doučování. 

Více informací najdete zde: https://doucovani.edu.cz/kdo-mi-pomuze. Na webových stránkách lze 
nalézt mapu nejbližších kontaktů. Mapa se průběžně aktualizuje. MV okolí MH se jedná o:  

Mladá Boleslav:  

• Centrum na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj, pracoviště Mladá Boleslav 

Turnov:  

• Centrum pro rodinu Náruč, z. ú. 

• Centrum na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj: Žaneta Kaprasová, tel.: 725 

339 388, e-mail: zkaprasova@suz.cz 

• Lucie Mikulová: nabízí doučování matematiky a zeměpisu. E-mail: luca.mikulova@gmail.com   

Tel.: 739 499 906 

Semily:  

• Semínko země, z. s.: 1. stupeň, Učíme se venku“ – procvičování a doučování venku v terénu 

dle metodik a inspirace ucimesevenku.cz. E-mail: lenka.hrib@volny.cz   Tel.: 776 077 186 

Liberec: 

• Člověk v tísni: Nabídka: doučování (doučovatele); pomoc s hledáním či výběrem doučovatelů; 

metodická podpora. Koho doučuje: první stupeň; druhý stupeň, E-mail: 

hana.dostalova@clovekvtisni.cz   Tel.: 778 400 769 

Pan Novák uvedl, že min. některé vysoké školy kontaktovaly školy základní s nabídkou doučování 
jejich studenty. Z Mnichova Hradiště se této aktivity zúčastnila jedna studentka, která týden 
doučovala na základní škole, kde jí zařídili i ubytování. Za zjištění by stálo, zda takovou nabídku 
dostaly i školy v ORP MH a zda se ji rozhodly využít. Iva Štrojsová se situaci pokusí zjistit a dotáže se 
též ředitelky místního gymnázia, zda uvažovali o tom, že by se s žáky gymnázia dohodla na tom, zda 

https://www.projektsypo.cz/
https://doucovani.edu.cz/kdo-mi-pomuze
mailto:luca.mikulova@gmail.com
tel:739%20499%20906
mailto:lenka.hrib@volny.cz
tel:776%20077%20186
mailto:hana.dostalova@clovekvtisni.cz
tel:778%20400%20769
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nechtějí pomoci místním školám a do doučování se zapojit. Jistě se jedná o dobrou praxi pro případné 
budoucí povolání či profilaci profesní kariéry.  

 

Webové stránky Duševní zdraví 

Na webu Duševního zdraví naleznou učitelé a ředitelé škol pomoc, podporu a inspiraci, jak ošetřit 
duševní zdraví své a svých žáků. 

Tento web je určen ředitelům škol, učitelům, školním psychologům, výchovným poradcům 
a metodikům prevence, zkrátka všem, komu záleží na zmírnění dopadů pandemie na psychiku dětí 
a na atmosféře ve školách. 

Naleznou se zde informace k tématům: rychlá a akutní intervence, tipy na pomoc: v případě krize, 

pomoc po telefonu, on-line, kontaktní místa, kde lze vyhledat osobní konzultaci. Pomoc je rozlišena 

tematicky: poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, závislostní chování, domácí násilí, covid-19, 

pomoc pomáhajícím, sluchové postižení, sexuologická témata.  

Dále pak videa k tématům: stress management nejen ve škole, záludnosti on-line komunikace, 

neustálé změny a jak je přijímat, jak mluvit žáky a kolegy o nemoci a smrti, proč je těžké mluvit 

o psychických obtížích, jak zvládnout návrat do školy a práci s třídním kolektivem, žáci ohrožení 

závislostmi, preventivní program pro MŠ, sebepoškozování u dospívajících, záškoláctví, šikana 

a vulgarity, úvod do mindfulness a další témata.  

Mateřská škola po telefonu 

Mateřská škola na telefonu je jednou z novinek projektu SYPO. Je určena všem ředitelkám 
a ředitelům mateřských škol. V krátkém formuláři mohou položit dotaz, na který odpoví ředitelky 
či ředitelé mateřských škol zapojení do Stálé konference ředitelů. Díky své dlouholeté praxi se setkali 
s mnoha otázkami, které museli vyřešit, a nyní nabízejí pomocnou ruku. MŠ na telefonu najdete 
zde: https://www.projektsypo.cz/msnatelefonu. 

 

4. Akce MAP 

Michala Mydlářová pozvala členy na blížící se akce, Iva Štrojsová vyzdvihla ty, které se váží k PS pro 
RP: 

Raná péče Diakonie, 7. 10. 2021, 17:00–19:00 h, Volnočasové centrum   

Setkání s PPP MB, 12. 10., 15:00–17:00 h, Volnočasové centrum 

S asistenty k lepší škole – konference v Praze, 19. 10. 2021 

https://dusevnizdravi.edu.cz/
https://www.projektsypo.cz/
https://www.projektsypo.cz/msnatelefonu
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Dále informovala o připravovaném letáku pro rodiče. PS se věnovala části s kontakty, doplnila 
některé z nich. 

 

Toxikologické informační centrum, Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK 

Při akutní otravě volejte: 224  91 92 93   nebo   224 91 54 02  

Získáte pokyny, jak poskytnout první pomoc a jak postupovat dále. 

Připravte si: 

•   přesné informace o nehodě 

•   celé jméno 

•   rodné číslo 

•   zdravotní pojišťovnu 

Logopedie 

PhDr. Josef Štěpán, koordinátor logopedické péče pro Středočeský kraj 

Pracoviště koordinátora: 

ZŠ Mnichovo Hradiště, Švermova 380, Mnichovo Hradiště 

https://koordinatorstepan.webnode.cz/,dolnikrupa@seznam.cz 

 

Mgr. Hedvika Klemová 

Jičínská 1025, 293 01 Mladá Boleslav 

Tel.: +420 722 086 043, tel.: +420 606 887 860 

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-

pracovist&ceid=458 

 

PeaDr. Dana Horáková 

Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav 

https://koordinatorstepan.webnode.cz/
mailto:dolnikrupa@seznam.cz


 

 

Projekt MAP II Mnichovohradišťsko je podpořen z OP VVV           www.map-mh.cz    
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138) 

Tel.: +420 723 700 755 

e-mail: horakovad.logomb@volny.cz 

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-

pracovist&ceid=479 

 

Ambulance logopeda v Klaudiánově nemocnici MB 

Tel.: 326 743 741 

dana.klabanova@onmb.cz 

http://www.klaudianovanemocnice.cz/ambulance-logopeda-v-nbsp-klaudianove-nemocnici/ms-

1149/p1=1149 

 

PeaDr. Jana Vobořilová 

Antonína Dvořáka 303, Turnov 

Tel.: tel.: +420 604 251 393, 799 532 868 

logoturnov@gmail.com 

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-

pracovist&ceid=237 

 

Mgr. Kristýna Hrušková 

Zámek 50, 294 71, Benátky nad Jizerou, budova bývalé rehabilitace 

Tel.: 420 704 099 021 

info@logopedie-hruskova.cz 

https://www.logopedie-hruskova.cz/ 

 

Mgr. Kateřina Černá 

Masarykova 699/9, Liberec 

Tel.: 606 174 158 

http://logopediepokec.cz/ 

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-

pracovist&ceid=160 

mailto:horakovad.logomb@volny.cz
http://www.klaudianovanemocnice.cz/ambulance-logopeda-v-nbsp-klaudianove-nemocnici/ms-1149/p1=1149
http://www.klaudianovanemocnice.cz/ambulance-logopeda-v-nbsp-klaudianove-nemocnici/ms-1149/p1=1149
https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-pracovist&ceid=160
https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-pracovist&ceid=160
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Nemocnice Liberec, logopedická ambulance 

Husova 10, Liberec 

Mgr. Jana Rossmanová 

tel.: +420 485 113 637, tel.: +420 485 312 600 

 

SPC Liberec 

Elišky Krásnohorské 921, Liberec XIV – Ruprechtice, 46014 

tel: 724 327 874 

novakova@spcliberec.cz, https://www.spcliberec.cz/ 

 

MŠ a ZŠ logopedická Liberec 

- Pro děti s poruchami sluchu a řeči 

E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 

Tel.: 482 416 447, 778 536 646, ředitel: 482 416 401, 777 421 701 

kaftanova@ssplbc.cz, karasek@ssplbc.cz 

 

Mgr. Milena Fleišmanová 

Na Šumavě 1509/48, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Tel.: tel.: +420 483 319 106, 483 306 040 

milena.fleis@seznam.cz 

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-

pracovist&ceid=348 

 

Peadr. Mária Jancíková 

B.Němcové 7, 466 60 Jablonec nad Nisou 

Tel.: +420 605 230 152 

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-

pracovist&ceid=437 

https://goo.gl/maps/GU7znSKJubnED6T46
tel:00420724327874
mailto:novakova@spcliberec.cz
https://www.spcliberec.cz/
mailto:kaftanova@ssplbc.cz
mailto:karasek@ssplbc.cz
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doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.  

Náměstí Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa 

tel.: +420 487 874 169, +420 483 300 137 

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-

pracovist&ceid=199 

 

Mgr. Lucie Vosálová 

Hrnčířská 2985, budova České Spořitelny, 470 01 Česká Lípa 

tel.: +420 487 831 044 

https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-

pracovist&ceid=147 

 

SPC Praha 8 - pro děti s vadami řeči  

Libčická 398, Praha 8 

Tel.: 771 121 413 

https://www.zslogopedicka.cz/spc 

 

SPC pro děti s vadami řeči, Praha 4 

Tel. 222 518 280 

Jivenská 7, 140 00 Praha 4 

https://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-specialne-pedagogicke-centrum-spc-14 

 

 

 

MŠ a ZŠ speciální 

ZŠ Mnichovo Hradiště 
- Pro žáky s mentálním postižením i s kombinovanými vadami (vady řeči, autismus) 

https://www.zslogopedicka.cz/spc
https://www.alternativnikomunikace.cz/stranka-specialne-pedagogicke-centrum-spc-14
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Švermova 380, Mnichovo Hradiště 
Tel.: 326 771 131 
https://3zsmh.cz/, zvs.mh@seznam.cz, zs@3zsmh.cz 
 
MŠ Mladá Boleslav 

- Pro děti se smyslovou vadou zraku či sluchu, s tělesnou vadou, vadou řeči, psychomotoricou 
retardací, mentální retardací, zdravotním oslabením, epileptickými záchvaty 

Šmilovského 543, Mladá Boleslav 
Tel.: 326 321 671 (i fax), 602 613 634 
www.ms-pastelka.cz, specms@seznam.cz 
 
ZŠ Václavkova Mladá Boleslav 

- Pro děti s mentálním postižením (včetně velmi těžkých mentálních postižení) i s 
kombinovanými vadami – s tělesným či smyslovým postižením, s vadami řeči, autismem, 
epilepsií apod. 

Václavkova 950, Mladá Boleslav 
Tel: 326 109 260, 326 109 266 
www.zsspecmb.cz, gabriela.solnickova@zsspecmb.cz 
 

MŠ A ZŠ Sluníčko Turnov 

MŠ - pro děti s narušenou komunikační schopností a poruchami chování, pro děti s těžkým 

postižením tělesným a poruchami autistického spektra. 

ZŠ - pro žáky s těžkým a hlubokým mentálním postižením, přidruženými vadami a autismem. 

Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov 

Tel.: 481 322 602, 724 166 784 

www.slunickoturnov.cz/, E-mail: slunicko.turnov@centrum.cz 

 

MŠ a ZŠ logopedická Liberec 

- Pro děti s poruchami sluchu a řeči 

E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 

Tel.: 482 416 447, 778 536 646, ředitel: 482 416 401, 777 421 701 

kaftanova@ssplbc.cz, karasek@ssplbc.cz 

 

Psychologická pomoc 

Centrum psychologicko sociálního poradenství Středočeského kraje 

https://3zsmh.cz/
mailto:zvs.mh@seznam.cz,%20zs@3zsmh.cz
http://www.ms-pastelka.cz/
mailto:specms@seznam.cz
http://www.zsspecmb.cz,/
tel:+420481322602
tel:+420724166784
http://www.slunickoturnov.cz/
mailto:slunicko.turnov@centrum.cz
mailto:kaftanova@ssplbc.cz
mailto:karasek@ssplbc.cz
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Václava Klementa 195, Mladá Boleslav 

Tel.: 326322915, 732365534 

poradna.mb@seznam.cz, https://www.poradnamb.cz/ 

 

Středisko komplexní terapie, Mladá Boleslav 

Poliklinika Modrá Hvězda (boční vchod z pravé strany polikliniky) 

Jiráskova 1320, 293 01 Mladá Boleslav  

Mobil: +420 776 769 338, Telefon: +420 326 324 025                                                                 

http://www.stredisko-komplexni-terapie.cz/, E-mail: jana.pichova.psycholog@gmail.com 

 

Terapie a psychologické poradenství v Mladé Boleslavi 

Mgr. Tomáš Slánský – Tel.: 737/54 74 84 

Mgr. Hana Slánská – Tel.: 775/36 32 38 

http://lipalip.cz/, e-mail: info@lipalip.cz 

Adresa terapeutické místnosti: Palackého 576, Mladá Boleslav (AMBRA) -  vyjděte po prvních 

schodech a poté se dejte vpravo po schodech dolů a ty vás dovedou až k našim dveřím.  

 

Mgr. Blanka Zemanová MB 

psychologické služby ve formě poradenství a terapie pro děti, dospívající a jejich rodiče 

Rodinné centrum Koupák, Kollárova 261, 293 01 Mladá Boleslav (areál městského koupaliště) 

Telefon: +420 723 303 397 

http://koupak-mb.cz/?page_id=4077, e-mail: detskypsycholog@email.cz 

 

PhDr. Zuzana Knesplová MB 

psychologické poradenství pro děti, dospívající a dospělé 

Rodinné centrum Koupák, Kollárova 261, 293 01 Mladá Boleslav (areál městského koupaliště) 

Telefon: +420 606 142 505 

http://koupak-mb.cz/?page_id=4051, e-mail: knesplova.psycholog@gmail.com 

 

PhDr. Radmila Kavanová, MB 

mailto:poradna.mb@seznam.cz
https://www.poradnamb.cz/
http://www.stredisko-komplexni-terapie.cz/
http://lipalip.cz/
mailto:info@lipalip.cz
http://koupak-mb.cz/?page_id=4077
http://koupak-mb.cz/?page_id=4051
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Psychologické poradenství a psychoterapie 

Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav 

Tel.: 604 950 040 

http://psycholog-kavanova.cz/, radka.kavanova@seznam.cz 

 

Mgr. Věra Ženíšková, MB 

Bezručova 1460, Mladá Boleslav, Regenerační a vzdělávací centrum Sirrah Natura  

Tel.: 775 131 745  

https://www.poradna-zeniskova.cz/, zeniskovav@seznam.cz  

 
Psychologicko pedagogická poradna MB 

Václavkova 1040, 293 01 Mladá Boleslav 

Tel.: 326731066, 731417226 

e-mail: mladaboleslav@pppsk.cz 

 

Ambulance klinické psychologie, MUDr. Robert Lašák, Mladá Boleslav 

Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, budova GPO -  4. patro  

Tel.: 326 743 820, mobil: 731 542 922, email: robert.lasak@onmb.cz 

 
Centrum pro rodinu Náruč, Turnov 
Mgr. Aneta Svobodová 
Skálova 540, 511 01 Turnov 
Tel.: 724 336 437 
https://www.naruc.cz/rodinne-centrum/pomoc-a-podpora/ 

 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Turnov 

Žižkova 2030, 511 01 Turnov 

Mobil: 731 926 889 
https://www.rpliberec.cz/, E-mail: turnov@rpliberec.cz 

http://psycholog-kavanova.cz/
http://www.sirrahnatura.cz/
https://www.poradna-zeniskova.cz/
mailto:mladaboleslav@pppsk.cz
mailto:katerina.cerna@onmb.cz
https://www.naruc.cz/rodinne-centrum/pomoc-a-podpora/
https://www.rpliberec.cz/
mailto:turnov@rpliberec.cz
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Centrum komplexní terapie, Turnov 

Hluboká 279, Turnov 

https://www.cktt.cz/, e-mail: info@cktt.cz 

Roman Král - 770 157 099,  roman@cktt.cz Michaela Žáková - 777 576 922,  misa@cktt.cz 

Jana Brandejsová - 724 743 107   Petr Klus - 737 824 800 

Zdenka Ferbasová - 724 245 559  Vendula Horáková - 728 718 176 

Zuzana Hoetzelová - 775 888 955  

 

Krajská nemocnice Liberec, Dětská psychologická ambulance v rámci oddělení dětské psychiatrie 

PhDr. Jitka Havlová 

Tel.: 485313515 

www.zsnemlib-spc.cz 

Pro rodiče – www.zsnemlib-spc.cz/zakladni-skola-pro-rodice.html 

Pro žáky – www.zsnemlib-spc.cz/zakladni-skola-pro-zaky.html 

Dětská psychiatrická ambulance 

7:00–15:00 h pondělí – pátek  Tel.: 485313515  MUDr. Jana Prouzová 

Dětská psychologická ambulance 

7:30–11:30 h pondělí – pátek  Tel.: 485313515  PhDr. Jitka Havlová  

 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Liberec 

Dvorská 445, Liberec 5 – Králův Háj, 460 05 

Telefon: 485 108 866 / 485 103 190, Mobil: 606 167 312 
https://www.rpliberec.cz/, E-mail: info@rpliberec.cz 

 

Psychologické centrum Liberec                                                                

https://www.cktt.cz/
mailto:info@cktt.cz
mailto:roman@cktt.cz
mailto:misa@cktt.cz
http://www.zsnemlib-spc.cz/
http://www.zsnemlib-spc.cz/zakladni-skola-pro-rodice.html
http://www.zsnemlib-spc.cz/zakladni-skola-pro-zaky.html
mailto:info@rpliberec.cz
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Mgr. Leona Chvojková - leona.chvojkova@psychologliberec.cz 
Mgr. Vendula Kolářová - vendula.kolarova@psychologliberec.cz 

Tkalcovská 53/9, 460 01 Liberec 1 

http://www.psychologliberec.cz/, E-mail: info@psychologliberec.cz 

 

Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch, s.r.o., Liberec 

Jáchymovská 635/25 Liberec 10 Františkov. 

Telefon: 485 151 398, 485 152 793 – ZANECHTE VZKAZ 

SMS: 731 722 000 – NAPIŠTE SMS 

E-mail:  finkousova@sktlib.cz – NAPIŠTE EMAIL  

 

Mgr. Vendula Kolářová, Liberec 

Ordinace psychologie a psychoterapie (nestátní zdravotnické zařízení), Klášterní 117/2 (poliklinika ) 

budova A, 1. patro, č. dveří 103, Liberec 5, 460 05 

Tel.:  606 278 103 

 http://www.vendulakolarova.cz/2.html, venkolarova@seznam.cz 

 

Terapeutické centrum Liberec 

Jungmannova 319/7, Jeřáb, 460 07 

http://www.terapie-liberec.cz/nas-tym/ 

Mgr. Blanka Stupková: www.psychoterapieliberec.cz, tel.: 724 914 149 

 

Psychologická poradna Jablonec, Kateřina Cidlinská, dětský psycholog, Jablonec n. N. 

Podhorská 8, Jablonec nad Nisou 46601 

Tel.: 777 667 021 

https://www.dp-poradna.cz/kontakt-a-cenik/, cidlinskak@gmail.com 

mailto:leona.chvojkova@psychologliberec.cz
mailto:vendula.kolarova@psychologliberec.cz
http://www.psychologliberec.cz/
http://www.psychologliberec.cz/
https://www.sktlib.cz/
mailto:finkousova@sktlib.cz
http://www.vendulakolarova.cz/2.html
mailto:venkolarova@seznam.cz
http://www.psychoterapieliberec.cz/
https://www.dp-poradna.cz/kontakt-a-cenik/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.dp-poradna.cz%2Fkontakt-a-cenik%2F
mailto:cidlinskak@gmail.com
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PhDr. Karel Hlavatý, Jablonec n. Nisou 

Novoveská 28 a, Jablonec nad Nisou 

Tel.: 483310623, 777310622  

http://www.psycholog-jablonec.cz/detsky-psycholog-jablonec.html 

 

Terapeutické centrum Modré dveře, Praha 

http://www.modredvere.cz/cz/praha-psychoterapie 

Bc. Kateřina Pažourek  PhDr. Kateřina Siveková 

tel.: +420 722 065 202 (po-pá: 8-16)  tel.: +420 725 830 830 

katerina.pazourek@modredvere.cz        katerina.sivekova@modredvere.cz 

 (v Modrých dveřích Praha působí v úterý) 

  

 

Krizové centrum Cestou necestou Praha 

- Rodinné krizové centrum 

Trojická 386/1, 128 00 Praha 2 

Tel.: 605 203 876 

https://cestounecestou.org/krizove-centrum/, kcr@cestounecestou.org 

 

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., Praha 

Úvalská 3411/47, 100 00  Praha 10 

Telefon i fax: 272 940 880, 272 940 879, 272 937 500, 272 937 499 

info@klinikaeset.cz (pro pacienty a zdravotníky) 

klinikaeset@volny.cz (správa kliniky) 

 

Ambulance dětské klinické psychologie, Jičín 

PhDr. Anna Sedláčková  

http://www.psycholog-jablonec.cz/detsky-psycholog-jablonec.html
http://www.modredvere.cz/cz/praha-psychoterapie
mailto:katerina.pazourek@modredvere.cz
mailto:katerina.sivekova@modredvere.cz
https://cestounecestou.org/krizove-centrum/
mailto:kcr@cestounecestou.org
mailto:info@klinikaeset.cz
mailto:klinikaeset@volny.cz
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Oblastní nemocnice Jičín, Pavilon L (na kruhovém objezdu), 1. patro 

Bolzanova 512, Jičín 506 01 

Tel.: 775 382 030  

http://www.detskapsychologie-nemjc.cz/, sedlackova.anna@email.cz 

 

Mgr. Bohdana Kačenová, Jičín 

Ordinace klinické psychologie 

Barákova 575, 506 01 Jičín 

Tel.: 777 614 045 

bohdana.kacenova@gmail.com, https://vedomi.webnode.cz 

 

Mgr. Jitka Stoklasová Veselá, Jičín, Veselá poradna 

celostní přístup k řešení LMD – ADHD, SPU, efektivita učení, metody emocionálního uvolnění 

Křižíkova 1099, 506 01 Jičín 

Tel.: 732 534 895 

vesela.poradna@seznam.cz, www.veselaporadna.cz 

 

Mgr. Zuzana Votrubová, Česká Lípa 

dětská klinická psychologie 

Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, budova České spořitelny, 2. patro - od výtahu doleva na konec 

chodby, kde je čekárna 

Tel.: 720 416 017 asistentka, nové žádosti o vyšetření jsou přijímány telefonicky po - čt po 12. hodině 

http://www.psychologie-cl.cz/ 

votrubova@kalipacentrum.cz, krejcova@kalipacentrum.cz, info@kalipacentrum.cz 

 

Psychiatrická pomoc 

MUDr. Stegerová, komplexní psychiatrická péče, Kosmonosy 

Linhartova 243/25, 293 06 Kosmonosy 

http://www.detskapsychologie-nemjc.cz/
mailto:sedlackova.anna@email.cz
mailto:bozej@seznam.cz
https://vedomi.webnode.cz/
mailto:vesela.poradna@seznam.cz
http://www.veselaporadna.cz/
http://www.psychologie-cl.cz/
mailto:votrubova@kalipacentrum.cz
mailto:krejcova@kalipacentrum.cz
mailto:info@kalipacentrum.cz
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Tel.: 725 574 574 

psychiatrie.stegerova@gmail.com, https://www.stegerova.cz/ 

 

Krajská nemocnice Liberec, Dětská psychiatrie 

diagnosticko-terapeutické pobyty pro dětské psychiatrické pacienty, komplexní psychologické a 

pedopsychiatrické vyšetření, dle diagnózy se určujeme další terapeutický postup jako je 

farmakoterapie, skupinová nebo individuální psychoterapie, edukační pohovory nebo relaxační 

cvičení. 

Tel.: 485313515 

www.zsnemlib-spc.cz 

Pro rodiče – www.zsnemlib-spc.cz/zakladni-skola-pro-rodice.html 

Pro žáky – www.zsnemlib-spc.cz/zakladni-skola-pro-zaky.html 

Dětská psychiatrická ambulance 

7:00–15:00 h pondělí – pátek  Tel.: 485 313 515  MUDr. Jana Prouzová 

 

Psychiatrická klinika FN Hradec Králové 

Ambulance pro děti a mladistvé 

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, budova č. 7 

+420 495 833 746, +420 495 833 823, +420 495 833 783 

https://www.fnhk.cz/psych/psych-zakladni-informace 

 

Seznam psychiatrických nemocnic  

- https://www.addp.cz/nemocnice-a-lekari/ 

 

Lůžková psychiatrická oddělení  

Nemocnice Bohnice, Praha 

- Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice přijímá dětské pacienty ve věkovém 

rozmezí 7–18 let. Zaměřujeme se na diagnosticko-stabilizační pobyty 

Ústavní 91, 181 02 Praha 8, Česká republika 

tel:+420%20725%20574%20574
mailto:psychiatrie.stegerova@gmail.com
https://www.stegerova.cz/
http://www.zsnemlib-spc.cz/
http://www.zsnemlib-spc.cz/zakladni-skola-pro-rodice.html
http://www.zsnemlib-spc.cz/zakladni-skola-pro-zaky.html
https://www.fnhk.cz/psych/psych-zakladni-informace
https://www.addp.cz/nemocnice-a-lekari/
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Tel.: +420 284 016 111 

Web: www.bohnice.cz, E-mail: podatelna(zavináč)bohnice.cz 

 

Fakultní nemocnice Motol, Praha 

- Dětské oddělení pro pacienty do 18 let 

Tel.: Primář: Tel.: 224 43 3403, 224 433 402 , Vrchní sestra: 224 433 405  

Sekretariát 224 433 400  

psychiatrie@fnmotol.cz  

https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-deti/detska-psychiatricka-klinika-2-lf-uk-a-fn-
motol/ 

 

Dětská psychiatrie Thomayerovy nemocnice Praha 

Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 – Krč, pavilon U 

Kontakt k objednání a informacím: 261 082 262 

https://www.ftn.cz/detska-psychiatrie-41/ 
 
 

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 

Dětské oddělení 12, Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod 
Tel.: 569 478 337 
E-mail: detska@pnhb.cz Web: www.detskaduse.cz 

https://www.pnhb.cz/primariat-12-detska-psychiatrie 

Kontakt pro objednání dítěte k hospitalizaci: ehorska@pnhb.cz, thavelka@pnhb.cz 

 

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 

Opařany 121, 391 61 (bývalý okres Tábor) 

Tel.: +420 381 204 211 

https://www.bohnice.cz/
mailto:psychiatrie@fnmotol.cz
https://www.ftn.cz/detska-psychiatrie-41/
tel:+420569478337
mailto:detska@pnhb.cz
http://www.detskaduse.cz/
mailto:ehorska@pnhb.cz
mailto:thavelka@pnhb.cz
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e-mail: dpnoparany@dpnoparany.cz 
www: https://www.dpnoparany.cz 

 

Dětská psychiatrická nemocnice Louny 

Rybalkova 2962, 440 01 Louny 

Tel.: 415 620 116, 415 620 137, 415 620 149, 415 620 119, 415 620 138 
Objednávání pacientů k hospitalizaci - tel.: 778 520 816, 415 620 138 
Objednávání pacientů do ambulance - tel.: 773 782 908, 415 620 119 

E-mail: pavel.kracmer@dpnlouny.cz 
Web:   www.detska-psychiatricka-nemocnice-louny.cz  

 

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 

Ústavní ulice, 334 41 Dobřany 

prim. MUDr. Petr Žižka, tel.: 377 813 217, e-mail: detske@pld.cz 

PhDr. Karolína Malá, tel.: 377 813 279, e-mail: karolina.mala@pld.cz 

ambulance - sesterna: 373 723 220 (žádejte MUDr. Žižku nebo PhDr. Malou) 

https://www.pnvd.cz/primariat-x-odd-21.html 

 

Oddělení dětské klinické psychologie a psychiatrie  

Fakultní nemocnice Brno – Dětská nemocnice, Černopolní 22a, 613 00 Brno (budova R, 3. patro) 

Objednávání pacientů: 532 234 574 

https://www.fnbrno.cz/oddeleni-detske-klinicke-psychologie-a-psychiatrie/k1846 

 

Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš 

U Stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš 

mailto:pavel.kracmer@dpnlouny.cz
http://www.detska-psychiatricka-nemocnice-louny.cz/
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Tel.: 566 531 431 

www.dpn-velkabites.cz 

 

Psychiatrická nemocnice v Opavě 

Olomoucká 305/88, 746 01 Opava 

Tel.: +420 553 695 111 

E-mail:  zc.avaponp@avaponp   

http://pnopava.cz/cs/page/2-oddeleni-e/ 

 

Psychiatrická klinika Plzeň 

FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň-Lochotín 

Tel.: 377 103 225 

e-mail: FENCLOVAB@fnplzen.cz 

https://psych.fnplzen.cz/cs/node/832 

 

5. Náměty na akce do konce projektu MAP II 

6. Další témata členů 

Fungování dopravního hřiště – v současnosti jej má na starost městská policie, v odpoledních 

hodinách na něm mohou děti jezdit na vlastních kolech 

Zapojení žáků GMH do doučování žáků místních ZŠ – Iva Štrojsová se poptá ředitelky gymnázia 

Nauka hrou – prodejna didaktických pomůcek a vzdělávacích her v MH, sdílení zkušeností 

s obchodem, jejich e-shopem: https://www.naukahrou.cz/ 

 

7. Rozloučení a další termíny schůzek 

Iva Štrojsová děkuje za čas a energii těm, kteří se schůzky zúčastnili či poslali své poznámky. Další 

schůzka PS pro RP se uskuteční on-line formou ke konci listopadu, další schůzka proběhne na 

přelomu března a dubna 2022. Konečné termíny pro setkání zašle Iva Štrojsová co nejdříve. 

 

Záznam připravila: Iva Štrojsová 

http://www.dpn-velkabites.cz/
mailto:FENCLOVAB@fnplzen.cz
https://psych.fnplzen.cz/cs/node/832
https://www.naukahrou.cz/

